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Štvrťročník pre obyvateľov Bystrého   .   Október 2021     .     Číslo 2    .    Ročník 10    .     Cena: nepredajné 

Vážení Bystrania, milí priatelia... 

Som rád, že Vás môžem pozdraviť prostredníctvom našich Bystrianskych novín. Máme za sebou mesiac september, 

v ktorom sme v našich školách otvorili nový školský rok 2021/2022 a zároveň sme ukončili letnú sezónu. Pomaly si 

začíname zvykať na to, že tu máme jeseň, že treba nachystať všetko tak, aby sme mohli v pokoji prežívať jesenné dni. Aj 

prostredníctvom novín chcem zaželať našim starším spoluobčanom veľa pokojných a ešte zdravých dní počas ich jesene 

života. Vzhľadom na to, že sa zhoršuje epidemiologická situácia v súvislosti s novým koronavírusom a Slovensko vstú-

pilo do tretej vlny pandémie, tak stretnutie v takom štýle, ako sme boli v októbri zvyknutí, znova nebude. Tak aspoň takto 

Vám posielam pozdrav a chcem Vás potešiť správou, že obec aj v tomto roku každému občanovi obce Bystré, ktorý dovŕši 

k 31.12.2021 vek 65 rokov, vyplatí v mesiaci december 2021 jednorazovú vianočnú finančnú výpomoc, ale už vo výške 

40 €. Je mi ľúto, že obmedzenia pretrvávajú naďalej, ale nedá sa nič robiť, musíme ich dodržiavať. Chcem Vás uistiť, že 

aj mne takéto stretnutie s Vami chýba, pretože aj tam som ako starosta obce získal niekoľko dobrých podnetov, nápadov 

či rád pre výkon svojej práce. 

Obmedzenie stretávať sa platí, ale to neznamená, že ak potrebujete niečo riešiť, nemáte sa kde obrátiť. Týmto 

chcem nadviazať aj na ostatných občanov našej obce. Vždy je tu možnosť dohodnúť sa na spolupráci občana a obce.        

Je však potrebné pozerať nie iba na svoje potreby, priority, „ja chcem“, ale aj na možnosti obce a na to, čo je obec povinná 

a čo môže pre mňa, občana, urobiť. A taktiež, čo na to povedia ostatní občania obce.   

     Tu sa chcem zastaviť len nakrátko pri tom, aby sme si ako občania nerobili z obce smetisko, aby sme si nemysleli, že 

odpad, ktorý keď kdekoľvek položím, zamestnanci obce upracú, a to bez toho, aby bola uložená pokuta. Sami sa môžete 

o tom presvedčiť, keď niekto opakovane zakladá nepovolenú skládku odpadu za kultúrnym domom na sídlisku v našej 

obci a pritom tvrdí, že to urobili neprispôsobiví občania a na vine je obec. Obec však prevádzkuje zberný dvor, kompostá-

reň a vlastnými silami zabezpečuje zber a vývoz komunálneho odpadu a separovaný zber odpadov. Niektorí jedinci sú 

však nezodpovední a bezohľadní. Keď budeme poriadok udržiavať, budeme mať obec čistú a ušetríme aj finančné pro-

striedky za likvidáciu odpadov.  

     V závere svojho pozdravu Vám chcem všetkým popriať zdravie, trpezlivosť a ochotu byť nápomocní. 

    S pozdravom PhDr. Ľubomír Hreha,  

starosta obce 

Pochod SPOLU PRE ZDRAVIE  

Obec Bystré v spolupráci s obcami Hermanovce nad Topľou a Zlatník usporiadala pochod pod názvom SPOLU PRE 

ZDRAVIE. Stretnutie bolo pred Kultúrnym domom v Bystrom na sídlisku, kde účastníkov pochodu privítal svojím prí-

hovorom starosta obce PhDr. Ľubomír Hreha. Počasie bolo pekné, slnečné a každý, kto si chcel spríjemniť nedeľné po-

poludnie, sa k nám pridal. Cesta bola príjemná a hoci nás čakal kopec, zvládli sme to bez ťažkostí. Prestávku sme si urobili 

pri pamätníku "vrtuľa" a pokračovali sme k vyhliadkovej veži, ktorá sa nachádza v obci Zlatník. Tam nás čakalo prekva-

penie v podobe chutného guľáša, ktorý nám podávali členovia Dobrovoľného hasičského zboru z Bystrého a starosta 

z obce Zlatník nás ponúkol chutnými koláčikmi. Kto bol smädný, občerstvil sa kofolou alebo nealkoholickým pivom. 

Odmenou nám bol nielen dobrý pocit, že sme to zvládli, ale aj odznak od pána starostu z Hermanoviec, ktorý nám to bude 

pripomínať. Pevne veríme, že tí, 

ktorí sa k nám pridali, budú mať 

krásne spomienky a potešenie na 

duši, že nestrávili nedeľné popo-

ludnie len tak doma na gauči.

         

             Štefánia Hobľáková 

BYSTRIANSKE  NOVINY 
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Dňa 28. augusta pri príležitosti 77. výročia SNP 

usporiadala obec Bystré v spolupráci s obcami 

Hermanovce nad Topľou a Čierne nad Topľou, 

Agrodružstvom Bystré a firmou Zeocem a. s. Bystré 

v poradí už 41. ročník výstupu na Šimonku. Tak ako 

každý rok, ani tento nebol výnimkou a programom, ktorý 

bol venovaný „Pamiatke našich predkov“, sa začalo už 

v piatok o 16.30 hod. Aj keď počasie v tento deň vôbec 

neprialo zúčastneným, účinkujúcim a ani samotným 

usporiadavateľom akcie, napriek tomu to bol krásny kultúrny zážitok. Samotný „Výstup na Šimonku“ začal v sobotu 

o 9.00 hodine ráno pietnym aktom kladenia vencov pri pamätníku. Tento ročník bol o to vzácnejší, keďže sa  odovzdávali 

aj Čestné uznania za rozvoj turizmu a zachovanie myšlienky 

SNP. Starostovia obcí udelili čestné uznania práve tým, ktorí 

začali so samotnou myšlienkou „Výstupu na Šimonku“. 

Počasie nám prialo oveľa viac ako v piatok a na výstup bolo 

priam ideálne počasie. Veselými krokmi sme kráčali 

vyznačenou trasou, ktorú už mnohí z nás veľmi dobre 

poznajú. Cesta spolu s priateľmi nám ubiehala rýchlo a asi po 

dvojhodinovej túre sme sa dostali na samotný vrchol 

Šimonky. Po zapísaní účastníkov výstupu do pamätnej knihy 

a odovzdaní vlajok, ktoré nám budú pripomínať tento deň, sme si spoločne posedeli na lúke, kde sme sa pri ohníku 

posilnili pečenými klobáskami, slaninkou a inými dobrotami. Po načerpaní novej energie sme pomaly vykročili naspäť   

k Chate mjr. Kukorelliho, kde nás čakal chutný guľáš. Veríme, že sa na najvyššom vrchu Slanských vrchov stretneme     

aj o rok. 

Ing. Veronika Fedorová 

ŠčevicaTour 2021 

Obec Bystré aj tento rok usporiadala v poradí už siedmy 

ročník športovo-turistickej akcie ŠčevicaTour 2021, na kto-

rej sa podieľali aj materské školy a dobrovoľní hasiči              

z obce. Počasie bolo nádherné, a tak sa všetci nadšenci cyk-

listiky stretli 26. septembra o 13.00 hod. pri Dreveňáku.    

Srdečným príhovorom všetkých účastníkov privítal starosta 

obce PhDr. Ľubomír Hreha, ktorý podal aj presné pokyny 

týkajúce sa cyklotrasy a krátkym príhovorom pozdravil 

cyklistov aj Ing. Ján Chmeľovský.  

S veľkým nasadením sa odštartovalo cez lávku ponad rieku Topľa a pokračovalo sa vyšľapaným chodníkom sme-

rom na cestu k obci Remeniny. Na konci obce pri rybníku čakal pán starosta Marián Hirka, ktorý pripravil pre deti pre-

kvapenie ukryté v rybníku. A pre všetkých ostatných bolo pripravené občerstvenie a krátky oddych na načerpanie nových 

síl pred stúpaním do obce Skrabské, kde nádherným a čarovným miestom je zatopený lom plný trblietavej tyrkysovej 

vody. Lom je obkolesený prekrásnou prírodou a okolitými pompéznymi skalami. V lome čakal pán starosta obce Ján 

Mičko, ktorý prezradil niekoľko zaujímavostí o jeho histórii. Tých najmenších cyklistov čakalo prekvapenie v truhlici 

plnej sladkých cukríkov. Vyhlásený bol najstarší a najmladší člen cyklotúry, ktorými sa stali p. Michal Fedorčák a Matej 

Rozkoš. Cesta nadol už ubiehala veľmi rýchlo. Každý si musel prejsť skúškou odvahy ,,Skrabčenskou lávkou“ a po tráv-

natom poli sa všetci dostali až k vytúženému cieľu. Unavených a vyhladovaných čakal v areáli pri Dreveňáku chutný 

guľáš a osviežujúca kofola alebo nealkoholické pivo. Pre tých najmenších, ktorí nemohli trasu absolvovať, bol v priesto-

roch pri Dreveňáku nafukovací hrad a s učiteľkami z materských škôl sa deti mohli zahrať zábavné hry. 

Všetci, ktorí ste sa cyklotúry ešte nezúčastnili, budúci rok neváhajte, prospeje to vašej kondícii a pobyt v krásnej 

prírode zasa poteší vaše oči.               Beáta Rozkošová 

Výstup na Šimonku 
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Informácie o vykonaných prácach v obci 
 

Napriek tomu, že situácia počas roka 2021 je na celom území Slovenska ešte stále neľahká kvôli šíriacemu sa ochoreniu 

COVID-19 a jeho nepriaznivému pôsobeniu aj na náš každodenný život, pričom sa musíme v priebehu každého dňa za-

mýšľať nad tým, či môžeme a kam vôbec môžeme, keď nie sme testovaní, očkovaní alebo po prekonaní ochorenia, mys-

lím, že život je už o trošku krajší, ako to bolo v roku 2020. V našej obci sa aj tak naďalej poctivo pracovalo. V priebehu 

niekoľkých mesiacov sa nám podarilo urobiť opäť kus práce, nezaháľali sme ani chvíľku. 
 

Zamestnanci obce čistili a kosili verejné priestranstvá v obci, ihriská, cintorín a pozemky, ktorých majiteľom je obec 

Bystré, vykonali rez stromov, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch vo vlastníctve obce. Zamestnanci obce zabezpečujú 

separovaný zber v obci, prevádzku zberného dvora a kompostárne, začali aj s opravou výtlkov na miestnych komuniká-

ciách a s opravou mosta, ktorý vedie nad Hermanovským potokom.  

Zamestnanci obce vyhotovili nové zábradlie pred vchodom do prístavby kultúrneho domu a opravili zábradlie na železnej 

lávke, ktorá vedie cez Hermanovský potok na Mlynskú ulicu. 
 

Začalo sa už aj s „veľkými stavbami“.  

Zamestnanci obce dobudovali vstupné predsiene – zádveria na vchody do bytového domu č. 631/13A, ktorý sa nachádza 

na Družstevnej ul. a je vo vlastníctve obce, ktoré budú slúžiť na zabránenie únikov tepla, taktiež došlo k prekrytiu scho-

dísk.  

Pokračovali sme s  výstavbou garáží pre nákladné motorové vozidlá, a to na hospodárskom dvore vedľa budovy domu 

služieb, pričom v súčasnosti sa už dokončuje strecha.  

Začali sme s rozširovaním miestnej komunikácie Zemplínskej ulice, a to od št. cesty I/18 až po pravotočivú zákrutu pred 

domom č. 162/2, s výstavbou nového oplotenia parciel registra „C“ č. 501/4 a 498, ktoré hraničia s uvedenou miestnou 

komunikáciou. Bola to podmienka majiteľa uvedených parciel, aby súhlasil s rozšírením miestnej komunikácie. 

Začali sme s výstavbou nízkeho oporného múrika okolo asfaltového ihriska pri Dreveňáku, ktorý bude slúžiť v zimnom 

období na zachytávanie vody, aby mohlo vzniknúť klzisko. Na pohostinstve Dreveňák boli vymenené okná za plastové.  

Podarilo sa nám zrevitalizovať park na Zemplínskej ul., a to osadením rôznych prvkov detského ihriska a fitness prvkov.  

Spoločnosť TANOT s. r. o., úspešný uchádzač z verejného obstarávania, pokračuje s prestavbou nákupného strediska 

Poloma na polyfunkčný dom.  
 

Schválené dotácie: 

Obci Bystré bola Prešovským samosprávnym krajom schválená dotácia na základe výzvy Mikroprogram Prešovského 

samosprávneho kraja vo výške 3 900 € na projekt Modernizácia športoviska v areáli ZŠ Bystré 347 – III. etapa, 

Fondom na podporu umenia schválená dotácia na akvizíciu knižného fondu Obecnej knižnice vo výške 1 000 €, 

Prešovským samosprávnym krajom schválená dotácia na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

na rok 2021 „Výzva pre región“ vo výške 15 000 €  na projekt „Cyklochodník v obci Bystré – III. etapa“ (bude to cyk-

lochodník od vlakovej stanice po cyklochodník okolo Hermanovského potoka).  

 
  Ing. Veronika Fedorová 
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Návšteva splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity v obci 

Dňa 19.09.2021 v rámci svojho pracovného programu po regiónoch a tiež na pozvanie pána starostu PhDr. Ľubomíra 

Hrehu, našu obec navštívila Mgr. Andrea Bučková, ktorá je splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity. Naša 

obec je zapojená do národných projektov „TAKE AWAY“, ktoré realizuje Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske 

komunity.  

Balík „TAKE AWAY“ predstavuje kombináciu inkluzívnych programov. Sú to národné projekty ako: 

- Terénna sociálna práca, ktorej cieľom je poskytovanie kvalitných služieb klientom z marginalizovaných róm-

skych komunít, ktorí patria medzi najviac vylúčené skupiny. Je zameraná na prevenciu sociálneho vylúčenia alebo 

jeho prehlbovania, na uľahčovanie života, sprevádzanie v ťažkých životných situáciách a zmierňovanie dopadov 

zlej sociálnej situácie: chudoby a sociálneho vylúčenia. 

- Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – zámerom je podporiť poskytovanie dostupných, 

štandardizovaných odborných činností, ďalšie činnosti a aktivity realizované v oblasti podpory sociálnej inklúzie 

osôb v nepriaznivej sociálnej situácii s dôrazom na marginalizované rómske komunity (ďalej len „MRK“) ohro-

zené sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou schopnosťou spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje 

problémy. 

- Projekt inklúzie v materských školách – prioritou je vytváranie inkluzívneho prostredia v materskej škole, zlep-

šenie spolupráce s rodinami detí z MRK, ktoré navštevujú MŠ alebo sa ich deti pripravujú na vstup do MŠ. 

- Miestne občianske  poriadkové  služby – prioritou je zníženie vzniku sociálno-patologických javov nielen v rizi-

kových skupinách a prevencia vzniku konfliktných situácií, posilnenie primárnej a sekundárnej prevencie v ob-

lasti páchania protispoločenskej a protiprávnej (nielen trestnej) činnosti, sprevádzanie detí do školy, spolupráca   

s rodičmi žiakov a zamestnancov školy pri riešení konkrétnych prípadov porušovania disciplíny v škole (napríklad 

záškoláctvo, porušovanie školského poriadku a pod.), ochrana súkromného a verejného majetku, predchádzanie 

znečisťovania verejných priestranstiev a správne nakladanie s odpadom, predchádzanie porušovania povinností 

pri ochrane životného prostredia,        

a tým zlepšovanie kvality života v lo-

kalite. 

Splnomocnenkyňa  bola pozitívne 

prekvapená, že obec sa zapojila         

do projektu prestupného bývania.  

Návšteva v našom komunitnom cen-

tre poukázala na spolunažívanie ma-

jority a Rómov, ktorí sa stretávajú     

na rôznych spoločenských aktivitách. 

A ako poznamenala pani splnomoc-

nenkyňa, aj Bystré je dôkazom,         

že obec sa úspešne rozvíja vtedy,       

ak pomáha všetkým svojim obyvate-

ľom a nezabúda na najzraniteľnej-

ších.  

             Mgr. Jana Pižgová 

Jubilejný 40. ročník súťaže „O  POHÁR STAROSTU OBCE“ 

 

Náš dobrovoľný hasičský zbor, rovnako ako celá spoločnosť, prežil rok 2020 v oklieštenom režime z dôvodu pro-

tipandemických opatrení. Naše plány s družstvom dievčat a chlapcov v žiackej kategórii v rámci hry PLAMEŇ boli zrazu 

stratené a v tom okamihu sme všetci, ktorí sme sa im počas ich pôsobenia na ZŠ venovali, na chvíľu stratili akúsi moti-

váciu do prípravy. Zatvorené športoviská a telocvične takmer počas celého roka zapríčinili, že jedna generácia nám ve-

kovo opustila nielen ZŠ, ale aj žiacke kategórie v hasičskom športe a tí mladší taktiež nemohli trénovať. V lete 2020 sme 

sa síce chystali na organizovanie finálového kola Zemplínskej hasičskej ligy, v ktorej úspešne pôsobilo niekoľko rokov 

naše družstvo mužov, avšak opatrenia ÚVZ neumožnili súťaž zrealizovať. A tak na jubilejný 40. ročník súťaže „O  PO-

HÁR STAROSTU OBCE“ sme museli rok počkať. 

https://romovia.vlada.gov.sk/narodne-projekty/np-prim-ii-projekt-inkluzie-v-materskych-skolach/?csrt=6319699809699342630
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V rámci možností sme sa snažili tré-

ningmi družstvo mužov, dorastencov a doras-

teniek udržiavať v kondícii. Predovšetkým 

záujem dorastencov a dorasteniek o hasičský 

šport nás opäť „nakopol“ energiou do práce. 

V jari 2021 sme boli oslovení zástupcami Vý-

chodoslovenskej hasičskej superligy /VHSL/ 

na zapojenie sa do ligy so súťažnými druž-

stvami a na sneme VHSL vo Sveržove sme si 

presadili aj organizovanie jedného zo súťaž-

ných kôl v Bystrom. Bolo to zaväzujúce,       

čo sa týka nácviku súťažných družstiev a aj 

samotnej prípravy na organizovanie súťaže.  

Kvalitne pripravené ihrisko a trať pre hasičský útok s vodou, ale aj zázemie a služby pre súťažiacich, divákov či 

rodiny s deťmi 1. augusta 2021 privítali 36 najlepších súťažných družstiev z celého východu. Záujem has. družstiev 

o účasť výrazne prevyšoval kapacitné možnosti súťaže, ale aj táto skutočnosť nás veľmi potešila. Veríme, že aj nezain-

teresovaní sa tešili na zápolenia „ O pohár starostu obce“.   

Starosta obce PhDr. Ľubomír Hreha počas slávnostného nástupu privítal súťažné družstvá, poprial im veľa špor-

tových úspechov a kvalitné športové výkony a keďže víťazom v jednotlivých kategóriách mohol byť len jeden, tak aj 

príjemné popoludnie strávené medzi priateľmi a známymi. Nezabudol poznamenať ani skutočnosť, že ide o 40. ročník, 

za čo treba poďakovať zakladateľom tejto súťaže, ale aj všetkým, ktorí sa na organizovaní podieľali počas dlhých desať-

ročí.  

So štartom prvého súťažného družstva sa rozpršalo, ale ani to neubralo nič na kvalite podujatia. Asi po hodine 

a pol sa počasie umúdrilo a prítomní diváci tak mohli v nedeľu vzhliadnuť 72 kvalitných požiarnych útokov s vodou 

v kategórii mužov alebo žien. Vážnejším zraneniam sme sa, našťastie, vyhli, a tak sme vo večerných hodinách mohli 

spoločne so starostom celú súťaž vyhodnotiť a oceniť víťazov.        

Poradie na stupňoch víťazov bolo nasledovné: 

V kategórii mužov:    V kategórii žien:  

1. DHZ Becherov /14,94 s/ 

2. DHZ Reľov /15,33 s/  

3. DHZ Sveržov /15,61 s/ 

 ... 

 10.  DHZ Bystré B /16,53 s/ 

 23. DHZ Bystré A /NP/ 

Vyhlásenie výsledkov súťažných družstiev z okresov VT, PP, PO, SB, KE, KS, BJ, LE a SK sa nieslo v príjemnej atmo-

sfére. Taktiež bol ocenený „Najrýchlejší prúdar“ /14,44 s/ a „Najrýchlejšia prúdarka“ /16,55 s/. Aj keď príprava takéhoto 

podujatia stála organizátorov veľa síl aj času, výsledok bol tým najlepším balzamom. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí 

sa zapojili  do prípravy a prispeli tak k zdarnému priebehu súťaže. Už teraz začíname s prípravami, aby sme mohli ďalší 

ročník súťaže ešte vylepšiť.   

Domáce súťažné družstvá, predovšetkým družstvo žien a „B“ družstvo mužov, si počas prvého roka pôsobenia vo VHSL 

prešlo výrazným kvalitatívnym rastom a sú prísľubom do budúcna. Napriek tomu chcem aj touto cestou apelovať                 

na mládež, ktorej sa hasičský šport páči, 

aby prišli k nám a rozšírili naše rady.  

O pôsobení vo VHSL počas celého roč-

níka, ďalších súťažiach a ostatnej čin-

nosti, ktorej sa členovia DHZ zúčastňujú 

pri rôznych mimoriadnych situáciách 

a pomoci občanom, vás rád poinformu-

jem v niektorom z nasledujúcich vydaní 

našich novín.   

Mgr. Martin Molitoris,  

predseda DHZ Bystré 

1. DHZ Šarišské Michaľany /17,36 s/,  

2. DHZ Šindliar  /19,13 s/  

3. DHZ Žabkové ženičky  /19,14 s/ 

... 

      5.  DHZ Bystré /20,28 s/ 
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OFK TATRAN BYSTRÉ 

Napriek tomu, že koronakríza vniesla    

do sveta športu, futbal nevynímajúc, 

dávku neistoty, v OFK Tatran Bystré sa 

k tejto situácii postavili ako k výzve. 

Vďaka zdravej klubovej filozofii sa poda-

rilo katapultovať A-mužstvo pod vede-

ním trénerského tandemu Peter Ivan – Pe-

ter Šandrej medzi lídrov V. ligy skupina 

Vihorlatsko-Dukelská, a to nielen výsled-

kovo, ale najmä herne, čo je devíza, na ktorej sa dá stavať sľubná budúcnosť. 

Keď v januári tohto roka skončil na lavičke pri A-mužstve Radoslav Kubánka, vedenie klubu vložilo dôveru do dvojice 

Peter Ivan – Peter Šandrej. Toto rozhodnutie sa ukázalo ako správne. Obidvaja patria k modernej generácii trénerov, ktorí 

vniesli do tréningového procesu a herného prejavu progresívne prvky.  

Mužstvo naznačilo svoj potenciál už v dohrávanej jesennej časti v máji a júni, keď si na konto pripísalo dve remízy a dve 

víťazstvá. Ďalším dôležitým krokom bolo, že počas letnej prestávky sa podarilo káder doplniť hráčmi, ktorí sú nositeľmi 

kvality. Z 1. FC Tatran Prešov prišiel Peter Lupčo, zo Stropkova Erik Vaško, z Hencoviec Tomáš Komár a svoje futbalové 

kariéry reštartovali bratia Ján a Jozef Pivovarníkovci.  

Novoposkladaný káder potvrdil svoju silu už v príprave, keď proti súperom z vyšších súťaží Soli, Nižnému Hrušovu, 

Kendiciam ... ani raz neprehral.  

Naši hráči vstupovali do aktuálnej sezóny v očakávaní prvého majstrovského duelu v predkole Slovnaft Cupu. Hoci po-

hárový duel s Hencovcami im v domácom prostredí výsledkovo nevyšiel, na druhej strane bol dobrým testom, ktorý 

poukázal na rezervy, preto priestor do začiatku piatoligovej súťaže využila trénerská dvojica na vyladenie detailov.  

Od 1. kola v V. lige Bystré potvrdzuje, že patrí medzi lídrov súťaže. Mužstvo má vlastnú flexibilnú futbalovú tvár a vďaka 

nej sa snaží byť futbalovo dominantným. Po desiatich kolách má na konte päť víťazstiev, štyri remízy a jednu prehru. 

Vzhľadom na to, že tohtoročná piatoligová edícia je mimoriadne vyrovnaná, váhu má každý získaný bod. Kľúčovým 

kúskom do skladačky je, že hráči dokážu potvrdzovať nielen individuálne kvality, ale zároveň ich vkladajú do kolektív-

neho výkonu.  

Ak to spočítame a podčiarkneme, OFK Tatran Bystré odohral v roku 2021 doteraz v príprave, Slovnaft Cupe a V. lige 

devätnásť zápasov, z ktorých prehral len dva! Veríme, že mužstvo bude v nastúpenom trende pokračovať aj vo zvyšku 

sezóny a spolu s hráčmi a realizačným tímom budeme svedkami ešte nejedného víťazstva, za ktoré budeme môcť byť     

na našich futbalistov právom hrdí.    

Káder OFK Tatran Bystré v tejto sezóne 

tvoria nasledovní hráči: 

Pivovarník Lukáš, Jankovič Ľuboslav, Pi-

vovarník Jozef, Jankovič Marek, Komár 

Tomáš, Feč Silvester, Hatala Michal, Ha-

tala Peter, Pivovarník Ján, Minár Pavol, 

Ľupčo Peter, Paluba Šimon, Čurlik Miro-

slav, Soták Oliver, Tabiš Erik, Tkáč 

Adam, Turcovský Michal, Žipaj Lukáš, 

Pivovarník Peter, Rozkoš Pavol, Nemčik 

Jakub, Molitoris Jozef. 

Realizačný tím: Štefan Sabol, Peter Ivan, Peter Šandrej, Peter Gdovin, Marek Barna, Jozef Štefánik, Martin Tkáč, Marek 

Pižga, Štefan Hreha. 

                              Štefan Sabol, 

      prezident OFK Tatran Bystré 
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V Agrodružstve Bystré máme za sebou náročný hospodársky rok 2020/2021 

 

  Ak chce nejaký subjekt hodnotiť dosiahnuté výsledky za uplynulé obdobie, robí tak spravidla za predošlý kalen-

dárny rok. Ak však chceme objektívne zhodnotiť dosiahnuté výsledky za predchádzajúce obdobie v poľnohospodárskom 

podniku, musíme hodnotiť hospodársky rok, ktorý začína zakladaním úrody ozimín v jeseni bežného roka a končí zberom 

úrody poľných plodín v jeseni nasledujúceho roka.  

          No a práve posledný hospodársky rok 2020/2021 nám, pracovníkom Agrodružstva Bystré, dal riadne zabrať. Začal 

sa daždivým počasím, ktoré od konca septembra trvalo až do konca decembra. Vytrvalé zrážky sťažili a neskôr znemožnili 

sejbu ozimín, takže sme nemohli osiať celú plánovanú výmeru pšenice. Daždivé počasie pokračovalo praktický počas 

celej zimy a začiatkom jari, v dôsledku čoho sa oneskoril termín sejby jarných plodín ako je jačmeň, kukurica a sója. Máj 

pokračoval chladným počasím, ale porekadlo: „Studený máj, v stodole raj“ sa nenaplnilo. Horúčavy a sucho v júni a za-

čiatkom júla totiž spôsobili zahorenie porastov repky a obilnín. To znamená, že porasty predčasne dozreli, čo sa prejavilo 

redukciou úrod  ozimnej repky a hustosiatych obilnín. Výsledkom boli nižšie úrody spomínaných plodín o 0,5 t oproti 

priemerným úrodám za posledných 10 rokov. Vyššie ceny komodít, ktorých rast nastal v 2. polovici roka, nám však 

spomínané výpadky úrod, žiaľ, nepokryjú.  

          Na druhej strane však nastal prudký nárast cien PHM, ale najmä priemyselných hnojív, ktorý neúmerne predraží 

zber jesenných plodín, ktorý sa vplyvom oneskorenej sejby a nepriaznivému počasiu posunul o minimálne 3 týždne a rov-

nako aj zakladanie novej úrody.  

          Nemenej dôležitou súčasťou nášho podniku je živočíšna výroba, ktorá v našich podmienkach pozostáva z chovu 

hovädzieho dobytka v Čiernom nad Topľou a chovu oviec v Hermanovciach nad Topľou.  Aj keď  táto „výroba“ nepre-

bieha pod „holým nebom“, extrémne výkyvy počasia ovplyvňujú negatívne úžitkovosť zvierat a ich reprodukciu. Ekono-

miku výroby mlieka, ako nášho tržného produktu, taktiež nepriaznivo ovplyvňuje rast cien vstupov, a to najmä energie, 

krmív, komponentov a prísad do krmív. Paradoxom je, že pri raste cien všetkých vstupov nákupné ceny surového krav-

ského mlieka stagnujú alebo dokonca klesajú. A tak nie div, že napriek tomu, že úžitkovosťou dojníc (čo sa týka chovu 

slovenského strakatého dobytka na Slovensku) patríme medzi popredné podniky, o nejakej ziskovosti hovoriť nemôžeme. 

A to nie je iba náš prípad, a tak stále viac podnikov na Slovensku odchádza od chovu dojníc a produkcie mlieka. 

          Vážení čitatelia! Nechcem, aby tento príspevok vyznel ako nejaké vyplakávanie. Chcel som iba vyvrátiť teórie, 

ktoré sú nezainteresovaným podsúvané médiami, že poľnohospodári nemusia robiť, len berú dotácie z EÚ a štátneho 

rozpočtu. Pri súčasnej výške dotácií a čoraz nevyspytateľnému priebehu počasia sa musia poľnohospodári riadne obracať, 

aby existenčný zápas ustáli. Pečené holuby im z neba rozhodne nepadajú! 

Ing. Miroslav Košč, 

predseda AD Bystré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Bystré spustila novú mobilnú aplikáciu s názvom 

,,Miestny rozhlas v mobile", ktorú si môžete stiahnuť do 

svojho mobilu na webstránke našej obce www.obecbystre.sk.  

V tejto mobilnej aplikácii si občania môžu na svojom mobile 

vypočuť miestne oznamy a prečítať správy. Váš telefón vás 

teda upozorní na každý nový oznam, akciu či podujatie bez 

toho, aby ste surfovali po internete. 

 

 

http://www.obecbystre.sk/
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A takto sme začali... 

Aj tento školský rok sa otvorili 

brány našej materskej školy dňa 

02.09.2021. Po dlhých letných 

prázdninách strávených na dovo-

lenkách, táboroch sme sa opäť 

stretli s našimi najmenšími ratoles-

ťami a privítali ich v priestoroch 

materskej školy. Našu Materskú 

školu Bystré 172 v tomto školskom 

roku 2021/2022 navštevuje 49 detí, 

z toho máme 15 detí predškolákov. 

V materskej škole realizujeme 

množstvo aktivít, ktorých cieľom je 

plniť predovšetkým úlohy a ciele 

výchovy a vzdelávania. Tak ako 

každý školský rok, aj tento rok sme 

sa zapojili do projektov Adoptuj si kravičku, Angažovaná škola a Opička Kika. Pre deti sme pripravili rôzne aktivity: 

Zemiakovo-jablkový deň, kde sme za pomoci rodičov pripravili výstavku ovocia a zeleniny z našich záhrad. Aj tohtoročná 

jeseň bola bohatá na úrodu a spolu s deťmi sme spoznávali rôzne druhy ovocia a zeleniny. Teta kuchárka nám pripravila 

dobroty zo zemiakov a upiekla jablkový koláč. Mesiac október je mesiacom úcty k starším, na ktorých ani my nechceme 

zabudnúť a naučená pesnička či básnička ich určite poteší. Veríme, že slniečko sa na nás nenahnevá a budeme môcť ešte 

na našom školskom dvore uskutočniť výchovno-dopravný deň ,,Bezpečne na bicykli“ a veľa ďalších aktivít. 

Bc. Anna Reváková 

Spolu je nám veselo... 

Aj tento školský rok 2021/2022 

sme začali tradične. Zo začiatku 

aj s plačom, ale adaptácia pre-

behla rýchlo a dnešné rána sú už 

bez plaču. September je za nami 

ani nevieme ako a my si už chys-

táme aktivity na ďalšie mesiace. 

V októbri bude ešte priestor na 

púšťanie šarkana či zdobenie 

tekvíc a určite nezabudneme ani 

na našich starkých. Podľa opat-

rení, ktoré bude potrebné dodr-

žiavať, budeme spolupracovať aj 

s rodinami na spoločných stret-

nutiach. No napriek opatreniam 

a situácii si vychutnávame každý 

deň v našej materskej škole 

a snažíme sa o to, aby nám bolo 

spolu veselo. Spoznávame naše 

okolie na turistických vychádzkach, z ktorých si prinášame nielen zážitky, ale zbierame aj rôzne plody jesene. Zapájame 

sa do poskytnutých výziev, projektov, súťaží... Pripomíname si dni, ktoré si pripomína aj naša spoločnosť, napr. Deň 

jabĺk, ktorý sme venovali ochutnávke a zbierke jabĺk. Prejeme si, aby aj tento školský rok bol zdravý a veselý. 

                  

                                         Mgr. Mária Kubová 
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My sme smelí prváci, múdre hlávky máme, s písmenkami, číslami do boja sa dáme… 

 

2. septembra 2021 sme ráno vstali a pobrali sme sa v ústrety novému školskému roku 2021/2022. 

Tento deň bol pre našich budúcich prváčikov výnimočný. 

Všetci sme vedeli, čo nás v škole čaká, no našlo sa medzi nami aj pár nesmelých očičiek, ktoré radostne pozerali na veľkú 

budovu, ktorá sa pred nimi zjavila. Malí drobci, ktorí sa odrazu zaradili medzi svojich starších kamarátov čakali, čo príde... 

S úsmevom a možno trošku aj s obavami, prišli medzi nás noví PRVÁCI. 

Mamine a otcove ruky a taktiež slová pána starostu a pani riaditeľky im poskytli istotu, že sú na správnom mieste, kde sa 

v budúcich rokoch naučia spoznávať písmenká, čísla, objavia  tajomstvá prírody i vesmíru a v neposlednom rade sa naučia 

byť dobrým kamarátom či dobrým žiakom. Budú okolo nich pani učiteľky, aby im pomohli vždy, keď to bude potrebné.  

Aj tento začiatok školského roka ovplyvnil čas mimoriadnej situácie, kde vstúpiť do budovy museli prváci už  bez  svojich 

rodičov. Privítali ich nové triedne pani učiteľky, ktoré im pripravili milé prekvapenie v podobe nádherne vyzdobenej 

triedy a darčekov, ktoré si prváci našli na lavici. Zároveň ich pani učiteľky posmelili a povzbudili do nového školského 

dobrodružstva. Na konci prvého školského dňa už obavy opadli a nastúpilo odhodlanie do ďalších školských dní.           

S úsmevom na tvári a medailou na krku či s pamätným listom šťastné odchádzali domov. 

Ani nasledujúce dni ich nadšenie neopadlo a s radosťou si opäť zasadli do školských lavíc, aby zažili atmosféru tej dlho 

očakávanej veľkej školy. Hodinu slovenského 

jazyka, matematiky, telesnej výchovy, hudob-

nej, ale i ozajstnú školskú prestávku. Keď za-

zvonil zvonec, s chuťou sa pustili do svojej pr-

vej desiaty, na ktorej si mamičky dali záležať. 

Deti ukázali, aké sú šikovné, aktívne pri poz-

návaní prvých písmen, prvých čiar, pri hre 

s číslami,  recitovaní básničiek i speve piesní, 

pri ktorých si často spomenuli aj na svoje pani 

učiteľky z materskej školy. 

My pevne veríme, že naši prváčikovia budú 

spokojní a budú sa tešiť z toho, že sa môžu 

v škole učiť, hrať a spoločne rásť. Želáme im 

množstvo úspechov a prajeme im, nech tento 

školský rok je pre nich a aj pre rodičov    po-

žehnaním.  

PaedDr. Jana Hatalová,  

tr. učiteľka I.A 
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V ZŠ sa niečo chystá... 

V minulom školskom roku vyhlásilo MŠ 

VVaŠ výzvu „Modernejšia škola“, v ktorej 

poskytovalo školám dotáciu na inovatívne prí-

stupy priestorových riešení a výučby v ZŠ 

a SŠ. V tejto výzve sme neboli úspešní, no ne-

odradilo nás to od plnenia našich snov a pred-

stáv. S podporou pani riaditeľky, pána starostu 

a našich tvorivých učiteľov sme sa pustili       

do práce. Priestory na chodbách spoločnými 

silami zveľaďujeme a premieňame na čitateľ-

ské kútiky a oddychové zóny. Steny dostali 

nový náter, niektoré z nich zdobia krásne 

maľby, ktoré spríjemňujú žiakom chvíle počas 

prestávok. Na nových sedačkách si môžu po-

sedieť, porozprávať sa, či skrátiť si čas čítaním 

kníh a hraním spoločenských hier. 

Knihy a knižnica zohrávajú vo vyu-

čovacom procese, ale aj vo voľnom 

čase dôležitú úlohu. Tešíme sa, že 

máme vynovenú knižnicu s množ-

stvom nových titulov, ktoré sme zís-

kali z vlastných zdrojov, od  obce, ale 

aj z úspešného projektu cez MŠ 

VVaŠ. Knižnicu sme zmodernizo-

vali, premiestnili do nových priesto-

rov a všetky knihy sme digitálne zae-

vidovali. Žiaci si môžu knihy v kata-

lógu pozerať aj z domu a v knižnici si 

už rovno požičať vybraný titul. 25. 

októbra je Medzinárodný deň škol-

ských knižníc a práve tento deň 

chceme využiť na slávnostné otvore-

nie našej knižnice. 

 

Aj v tomto školskom roku máme napláno-

vané množstvo akcií, ktoré oživia vyučovací 

proces. Veríme, že čo najviac času všetci 

spolu strávime v škole na prezenčnom vyu-

čovaní. Situácia sa stále zhoršuje, kompli-

kuje, prosíme vás o zodpovednosť a dodr-

žiavanie všetkých platných opatrení, aby 

sme spoločne zamedzili šíreniu vírusu 

a mohli sa tešiť z času stráveného v škole.  

 

           Mgr. Erika Novotná 
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1.  Opak choroby je ... 

2.  Podieľajú sa na metabolizme bielkovín, cukrov a tukov ... 

3.  Kúpeľ v studenej vode ... 

4.  Stavebné prvky mäkkých a tvrdých tkanív ... 

5.  Vitamín D inak ... 

6.  Zlepšuje prekrvenie tela,  mozgu a kondíciu ... 

7.  Prispieva k ochrane buniek, zachytáva nebezpečné radikály... 

 

 

Očkovanie proti COVID-19 výjazdovou mobilnou jednotkou 

V obci sa trikrát uskutočnilo očkovanie výjazdovou mobilnou jednotkou, kde 05.06.2021 bola podaná prvá dávka 

a 01.07.2021 druhá dávka vakcíny COMIRNATY, kde bolo zaočkovaných 148 osôb. Toto očkovanie koordinoval Pre-

šovský samosprávny kraj a realizoval ho zmluvný medicínsky partner. Očkovanie jednodávkovou vakcínou JANSSEN 

prebehlo dňa 28.07.2021 v rámci Bezpečného regiónu, v spolupráci s vranovskou nemocnicou. Zaočkovaných bolo 86 

osôb. Očkovanie sa uskutočnilo v komunitnom centre a tiež v domácnostiach, kde boli imobilní klienti, ktorí sa nemohli 

dostaviť do komunitného centra. Pri očkovaniach bol prítomný zdravotnícky personál a pracovníci obecného úradu, ktorí 

najprv oboznamovali s termínom očkovania a pri očkovaní pomáhali s administratívnou stránkou, s vyplnením dotazníka 

a kontrolou údajov.  

                      

 

Mgr. Jana Pižgová 

                Na voľný čas ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

Riešenie: _________________ je obranná schopnosť nášho organizmu voči nebezpečným vplyvom okolitého prostredia. 

Jej oslabenie má za následok častejšie infekčné ochorenia, napr. rôzne virózy alebo bakteriálne infekcie. 

1.       

  2.   5. 6.  

           

    3. 4.      

             

            7. 
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA  

 

 

Meno      Rodičia 

1. Lara Mitrášová    Mária Peštová a Lukáš Mitráš 

2. Jakub Hreha    Zuzana Hrehová a Jozef  Hreha 

3. Tobias Sabol    Dominika Sabolová a Ľubomír Sabol 

4. Aron Kolesár    Erika Kolesárová a Ondrej Kolesár 

5. Isabelle Inéz Šarišská   Sarah Jocelyn Amrein Šarišský a Ján Šarišský 

6. Maya Kobyľanová   Ing. Bc. Miroslava Kobyľanová a Peter Kobyľan 

7. Tobias Fiľo    Amália Fiľová a Jozef  Fiľo 

8. Ema Brúderová    Mgr. Ivana Vravcová a Stanislav Brúder 

9. Bianka Humeníková   Mgr. Lucia Humeníková a Marek Humeník 

10. Šarlota Karchňáková   Vanesa Karchňáková 

11. Karin Lea Peštová        Natália Peštová 

12. Alexandra Palková   Eva Katriňáková a Róbert Palko 

13. Sebastián Balint   Jana Balintová a Maroš Balint 
 

 

 

 

Meno          Dátum úmrtia             Vek úmrtia Meno                             Dátum úmrtia       Vek úmrtia 

l.  Tibor Saukulič  08.06.2021   74 r.  5. Juraj Bednár  29.09.2021       82 r. 

2. Ján Dilik   14.06.2021   67 r.  6. Verona Kovaľová 05.10.2021       78 r. 

3. Alexander Sabol  27.06.2021   20 r.  7. Milan Konfederák     09.10.2021            64 r. 

4. Anna Diliková  27.08.2021   90 r. 
 

 

 

  

Meno         Dátum a miesto uzavretia manželstva 

1. Michaela Gabrišová a Marek Drobný   16.06.2021 Vranov nad Topľou 

2. Petra Perunská a Ján Pilát     03.07.2021 Bystré 

3. Júlia Verčimáková a Peter Andrek    05.07.2021 Pavlovce 

4. Štefánia Krajňáková a Kristián Dlugoš   17.07.2021 Bystré 

5. MUDr. Laura Pivovarníková a Matúš Ladzianský 20.07.2021 Bystré 

6. Veronika Lipšayová a Ing. Pavol Virba   23.07.2021 Bystré 

7. Marcela Brídlová a Peter Jurko    24.07.2021 Bystré 

8. Lucia Kušnírová a Lukáš Onufer    07.08.2021 Bystré 

9. Mária Peštová a Lukáš Mitráš    14.08.2021 Bystré 

10. Mgr. Jana Dobranská a Bc. Peter Haborák  21.08.2021 Bystré 

11. Bc. Petra Vravcová a Ing. Martin Haľko   11.09.2021 Bystré 

Spracovala: Beáta Rozkošová 
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VÍTAME NOVONARODENÝCH SPOLUOBČANOV 

 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI 

MANŽELSTVO UZAVRELI 
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